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Agenda 

23 april  Koningsspelen  (aangepaste vorm) 

18 mei  Schoolreis groep 1 t/m 3 (?) 

20 mei  Schoolreis groep 4 t/m 7 (?) 

01 t/m 04 juni  Avondvierdaagse  (?) 

23 juni   Studiedag   

28 juni t/m 30 juni  Ontwikkelingsgesprek 3  

30 juni t/m 2 juli  Kamp groep 8  

7 juli  Kennismakingsochtend nieuwe groep en VO  

8 juli  Rapport 2  

09 juli  Eindejaarsactiviteit  

13 juli  Afscheid groep 8 / Musical  

16 juli  Studiedag    
 

Jarig in april 

15 Jaylinn 3 

16 Frederique 7A 

18 Dex 6 

18 Stijn 7B 

20 Anneloes 4 

23 Jaysen 7A 

26 Mike 6 

27 Joe 4 

28 Sam 6 

28 Tom 6 

 
 

  
 

Jarig in mei 

4 Lisa 1-2 

4 Nina 3 

5 Madelon 5 

5 Jairo 6 

6 Denzel  1-2 

7 Evi  3 

8 Calvin 4 

10 Mitchel 7B 

12 Morris  4 

14 Thijs  1-2 
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De directie aan het woord….. 

De voorbereidingen voor het schooljaar 2021-2022 zijn in volle gang. Net als eerdere jaren wordt 

de beschikbare formatie aan de school toegewezen op basis van het aantal leerlingen. We zijn 

er nog niet uit, het is nog een puzzel. Zodra we weten welke groepen we kunnen samenstellen 

met de beschikbare formatie krijgt u dit te horen. 

Centrale eindtoets groep 8 

Alle leerlingen van groep 8 maken volgende week 

dinsdag en woensdag de eindtoets. Met de Centrale 

Eindtoets kunnen de kinderen laten zien wat ze in 

acht jaar basisschool hebben geleerd. De Centrale 

Eindtoets bestaat uit de onderdelen Nederlandse 

taal en rekenen. 

Alle kinderen van groep 8 hebben al een 

schooladvies ontvangen. Wij baseren dit advies op 

de leerprestaties en de ontwikkeling van het kind 

tijdens de gehele schoolperiode. De Centrale Eindtoets is bedoeld als ‘tweede onafhankelijk 

gegeven’. 

Als een leerling op basis van de eindtoets een hoger advies krijgt dan het schooladvies, moeten 

scholen het schooladvies heroverwegen. 

 

Nieuwe methode voor lezen. 

Het leerteam lezen heeft de opdracht een nieuwe methode voor technisch lezen voor De Breede 

Hei uit te kiezen. We werken al een aantal jaren met de methode estafette. Het leerteam is naar 

alternatieven op zoek gegaan. Uit het aanbod op de markt zijn twee methodes overgebleven die 

erg geschikt zijn voor De Breede Hei. De opvolger van Estafette en de methode de wereld van 

Atlantis. De methodes worden in de groepen uitgeprobeerd. Het leerteam betrekt de kinderen 

van de leerlingenraad w.b.t. de bevindingen van de methodes. Alle kinderen mogen ook hun 

mening geven en geven dit door aan de leerlingenraad. De komende week geeft een deskundige 

online een presentatie over de methodes. We willen voldoende informatie inwinnen om een 

verantwoorde keuze te maken gebaseerd op de ervaringen van leerkrachten en kinderen. We 

houden u op de hoogte. 

 

Schoolvakanties schooljaar 2021-2022 

Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021 

Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022 

Paasweekend 15-04-2022 t/m 18-04-2022 

Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022 

Hemelvaart en vrijdag 26-05-2022 t/m 27-05-2022 

2e Pinksterdag 06-06-2022 

Zomervakantie 11-07-2022 t/m 19-08-2022 

 

 

Studiedagen 

03-09-2021 

06-09-2021 

25-10-2022 

16-02-2022 

03-06-2022 

 



 

Binnen alle beperkingen van de Corona is er één positief nieuws. De overheid heeft voor het onderwijs 

een nationaal programma in het leven geroepen met een budget van 8,5 miljard Euro. Hiervan gaat 6 

miljard naar het basis- en voortgezet onderwijs. Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning 

moeten de scholen zelf plannen maken. Hierbij bepalen de leraren in overleg met de directie waaraan het 

budget besteed moet worden. Het maken van een plan is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor 

het extra budget. “Zonder plan, geen geld” volgens de demissionair minister Arie Slob. De MR heeft een 

belangrijke taak bij het goedkeuren van de plannen voor het aanvullende budget. Juist daarom wordt het 

de komende tijd interessant om zitting te nemen in de MR.  

 

Na 6 jaar MR lidmaatschap moet ik dit jaar mijn activiteiten voor de MR beëindigen. Femke van Viegen 

gaat de taak als voorzitter overnemen en er is een vacature ontstaan voor een ouder die wil deelnemen 

aan de MR. Zoals eerder al beschreven wordt het een bijzondere periode voor de MR. De MR is een 

interessante manier om betrokken te zijn de school van je kind. Zo praat en beslis je mee over het beleid 

van school en krijg je een kijkje achter de schermen bij het reilen en zeilen van de school. Als je interesse 

hebt voor deelname aan de MR laat het dan weten op onderstaande e-mailadres of bij één van de MR 

leden.  

 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn over het beleid van de school geef dit dan door aan één van de 

MR leden of per mail naar mrdebreedehei@KPOA.nl Wil je weten wie er in de MR zitten of wat het plan 

voor komend jaar is, kijk dan eens op de website van de Breede Hei. https://www.breedehei.nl/ouders-

kinderen/medezeggenschapsraad 

 

De volgende MR-vergadering is dinsdag 25 mei. 

 

Namens de MR, Guido Visser 
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Klik op de link voor meer informatie: 

 

https://www.schoolsportamersfoort.nl/kiesjesport 

 

https://www.schoolsportamersfoort.nl/kiesjesport


 


